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OLÚP n. o., Predná Hora 

 

Dodatok č. 4 k  
zmluve o nájme  nebytových priestorov  

 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ:          Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora 

so sídlom:    Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň   

zastúpený:   Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, riaditeľ 

IČO:    37 954 920 

IČ DPH:   SK2022037215  

DIČ:    2022037215 

bankové spojenie:   VÚB a.s. Revúca  

číslo účtu:   55237582/0200 

IBAN:    SK80 0200 0000 0000 5523 7582 

BIC:     SUBASKBX   

rozhodnutie o registrácii:  Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-392005 NO 

 (ďalej v texte len „Prenajímateľ“) 

 

Nájomca :   Jahoda, s.r.o. , Lubeník 

    Jilemnického 103/33, 050 01 Revúca 

Zastúpený:                            Helena Jankovičová                                               

IČO:                        36674402 

DIČ :    SK 2021849786  

Bankové spojenie:          VÚB Revúca 

Číslo účtu:            2180569753/0200 

Rozhodnutie o registrácii: OR v BB odd. Sro, vložka 9349/8 

(ďalej v texte len „Nájomca“) 

 

Na základe dohody oboch zmluvných strán mení a dopĺňa sa pôvodná nájomná zmluva nasledovne: 

Mení a dopĺňa sa článok III. Úhrada za nájom a služby bod 1. nasledovne: 

 

ČLÁNOK  III. 

Úhrada za nájom a služby 

 

1. Ročné nájomné za prenajaté nebytové priestory a hnuteľné veci je stanovené dohodou zmluvných 

strán vo výške 3360,-€.   

Nájomca sa zaväzuje uhrádzať dohodnutú výšku nájomného mesačne vo výške 280,-€ na základe 

vystavenej faktúry zo strany prenajímateľa a za služby spojené s nájmom štvrťročne na základe 

vystavenej faktúry zo strany prenajímateľa. Termín splatnosti je 14 dní od vystavenia faktúr. 

Faktúra sa považuje za uhradenú dňom jeho pripísania na účet prenajímateľa. 

 

Ostatné náležitosti pôvodnej zmluvy o nájme ostávajú nezmenené. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že prejavy vôle obsiahnuté v tomto dodatku č. 4 k zmluve urobili slobodne, 

po náležitom uvážení, pričom nekonali pod vplyvom omylu, v tiesni, ani za inak nevýhodných 

podmienok. Nakoľko si text dodatku č. 4 k zmluve pred podpisom prečítali a jeho zmysel plne a dobre 

porozumeli, na znak súhlasu s obsahom dodatku č. 4 k zmluve ho podpisujú. 

Dodatok č. 4 k zmluve je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  

jeden rovnopis. 

 

Predná Hora, dňa 01.01.2023 

 

Prenajímateľ :                      Nájomca : 

 

 

…………………………….     …………………………………. 

OLÚP n. o. Predná Hora      Jahoda, s.r.o. 


